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Under 2007 driver Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet ett samarbetsprojekt 

mellan ämneslärare, ämnesbibliotek och Biblioteksdirektionen som går ut på att utveckla 

digitala lärresurser. Målgrupperna är studenter och undervisande personal vid Lunds 

universitet. Det övergripande ämnesområdet för lärresurserna är informationskompetens och 

syftet är att de ska användas inom ramen för utbildningarnas kärnämnen.  

Nätverket Lunds universitets bibliotek (LUB) består av drygt 30 ämnesbibliotek, det vill 

säga fakultets,- institutions- och avdelningsfinansierade bibliotek, samt  

Universitetsbiblioteket med ansvar för kulturarvet och Biblioteksdirektionen med ansvar för 

samordning och gemensamma tjänster. 

I ett första skede har projektet främst drivits av Biblioteksdirektionen och 

ämnesbibliotekens medverkan har kanaliserats genom den nätverksgemensamma 

arbetsgruppen Bibliotekens roll i lärandet. Det inledande arbetet har närmast haft utredande 

karaktär, så till vida att det syftat till att undersöka vilken typ av lärobjekt som redan används 

inom biblioteken och att undersöka inom vilka områden nya lärobjekt kan behövas. Arbetet 

har också gått ut på att undersöka vilka tekniker som kan vara lämpliga att använda för 

lärobjekten. Den personal som medverkar i projektet har fått viss utbildning, t ex i olika typer 

av programvara. Kompetensutvecklingen inom detta område fortsätter under hösten då även 

ämnesbibliotekens personal kommer att delta.  

 

Informationskompetens 

Vi har valt att använda oss av följande definition av begreppet informationskompetens : 

 
Information literacy is the adoption of appropriate information behaviour to identify, through 
whatever channel or medium, information well fitted to information needs, leading to wise and 
ethical use of information in society.  

(Johnston, B., Webber, S., Boon, S, 2005)  
 

I projektet har vi valt att fokusera på fyra aspekter av informationskompetens, sökmetod, 

vetenskaplighet, källkritik och akademisk hederlighet. Vi har dessutom tagit fram två mer 

allmänna digitala lärresurser i informationskompetens. IK-Grund är en mer grundläggande 

introduktion i informationskompetens. Den bygger på den nätbaserade vägledningen Illern 

men har uppdaterats till både innehåll och formgivning. IK-Quizz, som har ett mer avancerat 



innehåll, är en översättning och anpassning av den danska UB-testen. I IK-Quizz kan 

studenterna testa sina kunskaper i informationshantering. 

 

Träning i akademiska färdigheter 

Informationskompetens tillhör ju vad man bland annat brukar kalla för akademiska 

färdigheter eller generiska färdigheter. Enligt modern högskolepedagogisk forskning 

förstärker varierad träning i akademiska färdigheter lärandet både i kärnämnet och i 

färdigheterna (Bowden, 2004:37, Oliver and Herrington, 2001:18). Genom att träna och 

använda till exempel informationskompetens i många olika situationer och sammanhang inom 

ramen för utbildningen, utvecklar studenterna sin beredskap att i sitt framtida yrkesliv kunna 

tillämpa den i nya, tidigare okända sammanhang och situationer. Digitala lärobjekt kan 

underlätta detta eftersom det skulle vara resurs- och tidskrävande att i varje nytt 

undervisningssammanhang erbjuda lektionsundervisning i informationskompetens. 

Lärobjekten kan på så sätt fungera som en del av ett stödjande ramverk (s.k. scaffolding, 

Oliver och Herrington, 2001) som kan hjälpa studenterna genom lärandeprocessen. Digitala 

lärobjekt kan om så önskas genomföras av studenterna individuellt, oberoende av tid och rum. 

Givetvis kan de också vara en resurs i lektionsundervisning.  

Ett av projektets syften är att underlätta möjligheter att tillämpa moderna 

högskolepedagogiska metoder vid undervisningen i informationskompetens (Sundin, 2005). 

Sundins genomgång av svenska högskolebiblioteks webbaserade användarundervisning visar 

att de till stor del präglades av ett källorienterat eller beteendeorienterar förhållningssätt, 

vilket innebär att man sätter informationskällorna respektive deras användning i centrum. Vi 

vill prova att tillämpa ett kommunikativt orienterat förhållningssätt, där studenterna som 

aktivt lärande individer i ett socialt sammanhang står i fokus. I ett sådant perspektiv betonas 

att information får sitt värde i ett sammanhang och bibliotekens roll blir att förmedla 

kunskaper om ”de sociokulturella villkoren för informationens produktion, mediering och 

konsumtion” (Sundin 2005:153).  

 

Fördelar med digitala lärobjekt i informationskompetens 

Modern högskolepedagogik förespråkar studentaktiva metoder för lärande, där studenten 

under lärprocessen förväntas tillägna sig färdigheter snarare än ett i förväg avgränsat 

kunskapsstoff. Oliver och Herrington (2001:26) använder termen task-based design medan 

Bowden (2004:38) talar om capabilities-focused curriculum design. I båda modellerna är den 



centrala tanken att studenterna ska tränas i problemlösning som en förberedelse för de 

verkliga situationer de kommer att möta i arbetslivet. Båda modellerna betonar också vikten 

av en lärandemiljö som omfattar en palett av relevanta och varierade lärresurser vilka 

studenterna kan använda efter sitt eget fria val. Bowden (2004:40) använder sig vidare av 

begreppet knowledge capability, en samlingsterm för en rad färdigheter som t ex förmågan att 

identifiera det problem som ska lösas, förmågan att knyta olika aspekter av problemet till det 

egna kunnandet och förmågan att utforma en strategi för att lösa problemet. Vi kan konstatera 

att Bowdens formuleringar anknyter till vad Johnston, Webber och Boon (2005) säger 

beträffande informationskompetens som förmågan att identifiera behov av information och att 

ändamålsenligt använda relevant information. 

a) Digitala lärobjekt stöder task-centred learning (Oliver, Herrington, 2001), det vill säga 

att studenten lär sig genom att lösa problem och andra uppgifter. Informationskompetens är ju 

en färdighet som bör tränas i samband med ämnesstudierna, för att individen ska kunna 

tillägna sig den och tillämpa den på nya, ditintills okända situationer. Det är genom att 

tillämpa informationskompetens i konkreta med kärnämnet integrerade sammanhang som 

studenten utvecklar färdigheten. Följaktligen bör task-centred learning stödja inlärningen, 

genom att erbjuda konkreta problem och uppgifter relaterade till olika aspekter av 

informationskompetens. Det är givetvis av stor vikt att också skapa tillfällen till reflektion.  

b) Informationskompetens är ju aldrig en isolerad färdighet, den är alltid relevant i ett 

sammanhang: under studierna behöver vi inhämta och tillägna oss information för att lösa 

studieuppgifter;  senare i arbetslivet behöver vi inhämta och tillägna oss information för att 

lösa våra arbetsuppgifter, etc. (jfr. Bowden 2004:44). Det finns inte tid och resurser för att 

erbjuda utbildning i informationskompetens varje gång studenterna förväntas söka 

information för sina studieuppgifter. Däremot kan det i många fall vara befogat att repetera 

kunskaper för att kunna tillämpa dem i nya sammanhang. 

c) Studenter med olika bakgrund och förkunskaper samlas ofta i en och samma kurs, 

oberoende av vilka ämnen och på vilken nivå de tidigare studerat. Genom att låta studenterna 

arbeta med digitala lärobjekt på en individanpassad nivå kan man dels säkerställa att alla 

befinner sig på samma nivå, dels erbjuda studenter med större erfarenhet en progression i 

färdigheten. 

Gemensamt för de olika studentaktiva metoder som skildras i litteraturen är tanken att 

lärande ska ske i en adekvat lärandemiljö och med hjälp av anpassade lärresurser. Vår strategi 

har därför varit att utveckla små lärobjekt som undervisare kan kombinera och anpassa till sin 

egen undervisning och efter sina egna studenters behov. Sådana objekt har utvecklats inom 



olika områden, bland annat akademisk hederlighet och källkritik. Lärobjekten är mycket olika 

och deras innehåll har styrt valet av teknik och form. Den grundläggande pedagogiska 

principen bygger på aktivt lärande, med fokus på studentens lärande (Oliver and Herrington, 

2001). Vår ambition har varit att utveckla lärresurser som erbjuder en ram för ämnesrelaterad 

undervisning kring informationskompetens. Lärresurserna är inte linjärt uppbyggda, utan kan 

kombineras i den ordning och omfattning som det finns behov av. 

 

Exempel 

Vårt syfte är alltså att skapa ett antal lärobjekt som anknyter till olika aspekter av 

informationskompetens. Lärobjekten ska presenteras på ett sådant sätt att de är tillgängliga 

såväl i samband med som utanför undervisningen. Lärobjekten ska kunna användas som 

resurser i ämnesundervisning, var för sig eller kombinerade till större lärandemoduler, 

alternativt användas för självstudier. Lärare eller undervisande bibliotekarier ska kunna 

använda en på förhand bestämd modul eller själva bygga moduler av lärobjekten. Exempelvis 

ska studenterna kunna utföra övningar självständigt varefter man knyter ihop övningarna i ett 

examinerande eller icke-examinerande seminarium. 

Objekten ska finnas både i en svensk- och i en engelskspråkig version och därmed kunna 

fungera i både svensk - och engelskspråkiga kurser. 

I detta avsnitt diskuteras lärobjekt om källkritik respektive plagiering. 

 

Källkritik 

Många studenter har stor vana att söka information på främst Internet. Däremot har de 

mindre träning i att kritiskt granska och utvärdera information de funnit. Med en tämligen 

grov generalisering kan man dela in källkritik i två aspekter: Är informationen relevant för 

mitt ämne och syfte, svarar den på min fråga och är den på korrekt nivå; är information 

trovärdig, kan jag använda den i ett akademiskt arbete. 

De digitala lärobjekten i källkritik utformas för att svara mot ett antal lärandemål. Dels är 

syftet att höja studenternas kompetens att kritiskt granska källor. Dels är det önskvärt att 

studenterna genom ana lys, reflektion och övning utvecklar ”tyst kunskap”, en automatisk 

reflex att alltid kritiskt granska källmaterial.  

 



Källkritik kan delas in ett antal vedertagna kriterier: äkthet, tid, tendens, beroende och 

trovärdighet (Leth och Thurén, 2000). För varje kriterium finns en faktatext, exempel, 

övningar och quizz. Exemplen, övningarna och quizzen ämnesanpassas i möjlig mån. 

Övningarna bygger på reflektion och analys, eftersom de syftar till att bygga upp tyst 

kunskap i en social kontext, enligt vad som diskuteras t ex av Collins (2007). 

 

Akademisk hederlighet 

De lärobjekt som planeras inom området akademisk hederlighet är av två huvudtyper. Det 

första området handlar om formell kunskap kring referenshantering, citeringstekniker och 

liknande medan den andra typen av objekt handlar om etiska frågor. Dessa båda typer av 

lärobjekt kompletteras av sidor på bibliotekens webbplats som informerar om universitets 

regler avseende etiska frågor liksom om lagar och regler för disciplinfrågor.   

Den webbaserade informationen är riktad dels till lärare, dels till studenter och har 

följaktligen olika fokus. Lärarinformationen är tänkt att tjäna som inspiration för egna 

funderingar kring plagiering med utgångspunkt i kursdesign och omfattar också ett antal 

lästips. Den information som riktas till studenterna fokuserar istället referenshantering och 

citeringsteknik som medel att undvika plagiering och är främst tänkta att användas för 

självstudier. Informationen omfattar också ett kort avsnitt som kan ligga till grund för ett 

personligt ställningstagande kring akademisk hederlighet.  

De lärobjekt som behandlar etiska aspekter av plagiering kommer att kompletteras med 

lektionsunderlag, bestående av korta texter samt en lektionshandledning. Texter och 

eventuella filmer ska också kunna användas för självstudier.  
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